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میکروسکوپ الکترونی نگاره
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چکیده
سوهانک مشخصه مهمی در مطالعه سیستماتیکی گاستروپودها میباشد .هدف از تحقیق حاضر ،تشخیص افتراقی شکمپایان خانوادههای
 Trochidaeو  Turbinidaeدر مناطق بین کشندی جزیره هرمز توسط مطالعه سوهانک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره بود.
نمونهبرداری گاستروپودها در فصل بهار  1395و از  6ایستگاه در مناطق بین کشندی جزیره هرمز و عمق کمتر از یک متر انجام شد .نمونهها
بالفاصله فریز شده و به آزمایشگاه منتقل شدند .پس از مطالعه مورفومتریک ،مواد آلی نمونهها هضم و سوهانک جدا شده و توسط میکروسکوپ
الکترونی مورد بررسی قرار گرفت .در مطالعه حاضر 4 ،گونه شامل ( Trochus erithreus ،Trochus firmusخانواده ،)Trochidae
 Lunella coronataو ( Turbo radiatusخانواده  )Turbinidaeشناسایی شدند .نوع سوهانک در گونههای ،Trochus firmus
 Trochus erithreusو  Lunella coronataریپیدوگلوسان بود که شکل دندانها ی مرکزی ،جانبی و حاشیهای در این سه گونه تفاوت
داشت .نوع سوهانک در گونه  Turbo radiatusتنیوگلوسان بود .نتایج تحقیق حاضر داللت بر این دارد که بررسی سوهانک توسط میکروسکوپ
الکترونی نگاره روش مناسبی برای شناسایی دقیقتر گاستروپودها میباشد.
کلمات کلیدی :شکمپایان ،جزیره هرمز ،سوهانک ،شناسایی افتراقی ،خلیج فارس ،میکروسکوپ الکترونی نگاره
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولmaryameidi@gmail.com :
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مقدمه

سوهانک در بین شکمپایان شناسایی شدهاند که عبارتند از:
6
دوکسوگلوسان 3یا استروگلوسان 4،ریپیدوگلوسان 5،هیستروگلوسان،
تنیوگلوسان 7،پتنوگلوسان 8،استنوگلوسان 9یا راکی گلوسان 10و
توکسوگلوسان (1993 ،Jensen11؛  Steneckو .)1982 ،Watling
از آنجاییکه شکل و ساختار دندانی سوهانک اغلب منحصر به
یک گونه یا جنس است ،از آن بهطور گستردهای در مطالعات
سیستماتیک و فیلوژنی نرمتنان استفاده می شود (،)2007 ،Franklin
لذا سوهانک میتواند بهعنوان یکی از ویژگیهای شناسایی گونهای
مورد استفاده قرار گیرد ( Radwinو  .)1968 ،Wellsجزیره هرمز از
اقلیمهای نیمهگرمسیری موجود در خلیج فارس محسوب میشود .در
گزارشات بیان شده است که میزان رطوبت و دمای هوای این جزیره
تا حدی مالیمتر و مطبوعتر از شهر بندرعباس میباشد .ترکیب سطح
این جزیره از رسوبات تخریبی ،ماسه سنگ ،کنگلومرا و مارن میباشد
و در آن کم و بیش صدف نیز وجود دارد .خاک این جزیره اغلب شور
بوده یا حاوی گچ میباشد .جزیره در اصل یک گنبد نمکی است که
در ورودی خلیج فارس واقع شده و ساختار آن نیز بهصورت متحدالمرکز
میباشد ،بهصورتیکه از داخل به سمت خارج شامل سنگهای تبخیری،
ساختارهای حاوی آهن و رسوبات میوسن و پلیوسن میباشد (میرزا
باقری و همکاران .)1387 ،با توجه به موارد ذکر شده و همچنین با
توجه به اهمیت منطقه بین جزر و مدی از نظر اکولوژیکی ،تکثیر و
پرورش آبزیان دریایی ،شناسایی گونهای و بررسی اکولوژیکی نرمتنان
منطقه بین جزر و مدی سواحل جزیره هرمز ،بهمنظور دستیابی به
اطالعات پایهای الزم در کنترل و نظارت زیستمحیطی این سواحل و
شناسایی گونههای مناسب جهت تولید غذای زنده احتماالً مورد نیاز در
پرورش ماهیان دریایی دارای اهمیت میباشد .هدف از پژوهش حاضر،
بررسی سوهانک در شکمپایان خانوادههای  Trochidaeو Turbinidae
جزیره هرمز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره میباشد.

شکمپایان بزرگترین رده جانوران دریازی بوده و پس از حشرات،
از نظر تنوع بزرگترین رده جانوری هستند .حلزونها ،لیسهها،
حلزونهای زمینی ،انواع صدفهای دریایی و خارهچسبها از جانوران
شناختهشدهتر در رده شکمپایان هستند ( Barcoو همکاران.)2010 ،
شکمپایان سر مشخص داشته که دو یا چهار شاخک حسی و چشمها
روی آن قرار دارد .شکم آنها بهعنوان پا استفاده میشود و بههمین
خاطر ،شکمپا نام دارند .این جاندارن تکپایه 1یا دوپایه 2هستند و
تولیدمثل جنسی دارند .دستگاه گوارش آنها از دهان آغاز و بعد از
چینهدان ،معده و روده به مجرای دفعی پایان مییابد .سیستم گوارشی
شکمپایان به گونهای تکامل یافته است که تقریباً تمام رژیمهای غذایی
و رفتارهای غذایی در بین این موجودات مشاهده می شود .تنوع
دستگاه گوارشی شکمپایان بهعنوان یکی از خصوصیات تکاملی آنها
شناخته شده و نقش مهمی را در جمعآوری انرژی از محیط دارد
( Guralnickو همکاران1999 ،؛  Cruzو همکاران .)1998 ،سیستم
گوارشی یکی از اجزایی است که در شکمپایان بهخوبی مطالعه شده و
سوهانک یکی از مهمترین اندامهای این سیستم است ()1998 ،Padilla
و اهمیت ویژهای در مطالعات طبقهبندی و فیلوژنی دارد (Meirelles
و  .)2003 ،Matthews-Casconسوهانک مشخصه بهتری نسبت به
ریختشناسی صدف بوده و منعکسکننده تفاوتهای طبقهبندی بین
گونهای است ( Beriaو  .)2007 ،Denizطبقهبندی گونهها در گذشته
بر مبنای مشخصات پوسته و صفات تشریحی بوده و روابط فیلوژنی به
خوبی ارزیابی نمیشد .طبقهبندی براساس ویژگیهایی همچون ساختار
پا ،الگوی رنگ و ساختار خرطوم و پوسته ،ریختشناسی سوهانک و
پوسته الروی از اواسط قرن بیستم آغاز شد که نقطه عطفی در طبقهبندی
و افزایش دقت شناسایی گونه بوده است ( Franklinو همکاران.)2007 ،
سوهانک حالت دندانهای داشته و بهصورت یک روبان کیتینی میباشد
که معموال برای خراش دادن و یا برش مواد غذایی قبل از ورود غذا
به مری استفاده میشود .این اندام همراه با ضمائم تشکیلدهنده حفره
دهانی از قبیل ماهیچههای متعدد و ادونتوفور ،سبب ایجاد جریان
مستمری از مواد غذایی ریز به سمت حلق میشود .سوهانک در بین
شکمپایان در حلزونها و لیسههای گیاهخوار و همهچیزخوار برای
تغذیه استفاده میشود ( Linseو همکاران .)2006 ،انوع متفاوتی از

منطقه 6 ،ایستگاه در جهت حرکت عقربههای ساعت در نقاط مختلف
جزیره هرمز درنظر گرفته شد و موقعیت جغرافیایی ایستگاهها با GPS
ثبت شد (شکل  1و جدول .)1

1Monoecious

7Taenioglossan

2Dioecious

8Ptenoglossan

3Docoglossan

9Stenoglossan

4Stereoglossan

10
Rachiglossan

5Rhipidoglossan

11
Toxoglossan

6Hystrichoglossan
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از فور نمونهها داخل پلیت قرار گرفتند تا سوهانک از بقیه قسمتها
جدا شود .در این مرحله برای خنثی شدن ،سوهانک  2تا  3دقیقه در
اسیداستیک  15درصد قرار داده شد و سوهانکها کامالً مسطح شده
تا سطح پشتی آنها در معرض دید باشد .سپس ،آنها بهمدت  3دقیقه
در محلول رقیق مالری قرار داده شدند .در مرحله بعد سوهانکها به
مدت  2دقیقه در اسیداگزالیک 2درصد قرار داده و طول آنها توسط
کولیس اندازهگیری شد ( Beriaو همکاران.)2007 ،
تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی نگاره :بهمنظور

شکل  : 1جزیره هرمز و ایستگاههای نمونهبرداری
جدول  :1مختصات جغرافیایی  6ایستگاه نمونهبرداری در ناحیه بین
جزر و مدی جزیره هرمز ،خلیج فارس
شماره

نام ایستگاه

1
2

جنگل حرا
سنگ شکن
ساحل صخرهای
معدن خاک سرخ
ساحل ماسهای
معدن خاک سرخ
سنگ مرغان
الیروبی

3
4
5
6

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

()°N

()°E

”27/05o:56’:8
”27o:5’:7

”56/28o:39’:8
”56o:29’:15

”27o:5’:7

”56o:28’:6

”27o:2’:1

”56o:27’:54

”27o:3’:38
”27o:4’:51

”56o:25’:19
” 56o:26’:8

نمونهبرداری و استخراج سوهانک :نمونهبرداری در ایستگاههای
مورد نظر براساس جدول جزر و مد منطقه و در زمان جزر کامل و در
اواسط بهار  1394انجام شد .نمونهبرداری توسط کاردک انجام گرفت.
قبل از جمعآوری نمونهها از آنها عکس تهیه شد .سپس ،نمونهها به
صورت فریز شده به آزمایشگاه دانشکده علوم و فنون دریایی واحد
تهران شمال منتقل شدند .پس از شناسایی مورفولوژیک (حسینزاده
صحافی و همکاران )1379 ،و عکسبرداری از سطوح مختلف نمونه،
سوهانک از نمونهها جدا شد .بدین منظور ،پس از ذوب شدن نمونه،
صدف نمونهها شکسته و جانور خارج و داخل یک بشر گذاشته شد.
سپس ،پتاس  7/5درصد روی نمونهها ریخته شده تا حدی که روی
آنها را بپوشاند .سپس ظرف حاوی نمونهها بهداخل فور منتقل شده
و بهمدت  30دقیقه در دمای  80درجه سانتیگراد نگه داشته شد تا
زمانیکه سوهانک کامالً از سایر بخشها جدا شود .پس از بیرون آوردن

آبگیری ،سوهانکها بهمدت  3دقیقه در الکل  96درصد قرار داده شد.
برای مطالعه توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره ()Seron, South Korea
ابتدا نمونهها روی پایه آلومینیومی قرار داده شد .سپس بهمنظور رسانا
کردن نمونهها و عدم از بین رفتن نمونهها سطح نمونهها توسط طال
پوششدهی داده شد .پس از آمادهسازی و پوششدهی طال ،نمونهها
درون دستگاه قرار گرفته و تحت خالء تصویربرداری انجام شد.
تصویربرداری در بزرگنماییهای 500 ،300 ،200 ،100و 1000
انجام گرفت ( Beriaو همکاران.)2007 ،
شناسایی نوع سوهانک :برای شناسایی نوع سوهانک با استفاده
از تصاویر میکروسکوپی بهدست آمده ،دندانهای متفاوت در هر ردیف
عرضی از سوهانک مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با بهدست
آوردن فرمول این دندانها به شناسایی سوهانکها پرداخته شد .شناخت
نوع و تعداد این دندانها در مشخص کردن نوع سوهانک اهمیت ویژهای
دارد ،هر ردیف از دندانهای سوهانک شامل یک دندان مرکزی میباشد.
در هر طرف این دندان یکی یا بیشتر از یک دندان کناری وجود دارد
و بعد از آن یک یا بیشتر از یک دندان حاشیهای .ترتیببندی فرمول
سوهانک با استفاده از مخففهای زیر بیان میشود ،R :نشاندهنده
دندان مرکزی میباشد (در مواردیکه دندان مرکزی وجود نداشته
باشد ،این عدد  0میباشد) ،دندانهای کناری در حاشیه توسط یک
عدد مشخص میشود ،اما اگر یک دندان غالب وجود داشته باشه با
حرف  Dمشخص میشود .دندانهای حاشیهای نیز توسط عدد
مشخص میشوند ،اما در مواردی که تعداد آنها خیلی زیاد باشد توسط
عالمت ∞ نمایش داده میشوند .با توجه به روش باال در این مطالعه
سوهانکها شناسایی شدند ( Beriaو همکاران.)2007 ،

نتایج
در مطالعه حاضر ،گونههای  Trochus firmusو Trochus erithreus

متعلق به باالخانواده  Trochoideaو خانواده  Trochidaeدر ایستگاههای
سنگ شکن و سنگ مرغان و گونههای  Turbo radiatusو Lunella
 coronataمتعلق به باالخانواده  Trochidaeو خانواده  Turbinidaeدر
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ایستگاههای سنگ شکن ،سنگ مرغان و الیروبی جمعآوری و شناسایی
شدند (جدول  .)2نمونهای از این دو خانواده در سه ایستگاه ساحل
صخرهای معدن خاک سرخ ،ساحل ماسهای معدن خاک سرخ و جنگل
حرا یافت نشد.
جدول :2حضور گونههای جمعآوری شده در ایستگاههای مورد مطالعه
نام ایستگاه

گونههای یافت شده

سنگ شکن

Trochus firmus, Trochus erithreus, Turbo radiates,
Lunella coronate
Trochus firmus, Trochus erithreus, Turbo radiates,
Lunella coronate
Turbo radiates, Lunella coronata

سنگ مرغان
الیروبی

مشخصات گونههای شناسایی شده عبارتند از:

گونه ) :Trochus erithreus (Brocchi, 1821این گونه متعلق
به باالخانواده  Trochoideaو خانواده  Trochidaeاست .طول صدف در
این گونه بین  33تا  34میلیمتر و قطر آن  27میلیمتر و تقریباً صاف
و متورم و مخروطی و بهرنگ خاکستری یا صورتی بود .راس صدف
تیز و پیچشهای روی صدف این گونه تقریباً هفت دور کامل وجود
داشت (شکل  .)4در این گونه سوهانک از نوع ریپیدوگلوسان و فرمول
آن ∞ ∞ :5:R:5:بود (شکل  .)5دندان مرکزی فاقد دندانه ،دندانهای
کناری پهن و قاشق مانند و اندازه دندانهای حاشیهای بسیار کوچکتر
از دندانهای جانبی بود .همچنین ،میانگین نسبت طول صدف به
سوهانک در دو نمونه از این گونه  1/99است که نشاندهنده کوچک
بودن سوهانک نسبت به جثه جانور است (جدول.)3

گونه ( :Trochus firmus )Philippi, 1849این گونه متعلق به
باالخانواده  Trochoideaو خانواده  Trochidaeمیباشد .در این گونه
اندازه صدف بین  20تا  26میلیمتر بود .صدف خاص این گونه بهصورت
ضخیم و سفت و به شکل مخروطی و دارای شیارهای متقاطع بود.
رنگ زمینهای صدف سبز کمرنگ با رگههای بنفش -قرمز مشاهده
شد .قاعده صدف مسطح و دارای یک کمربند با لکههای قرمز رنگ
بود (شکل  .)2سوهانک در این گونه از نوع ریپیدوگلوسان با فرمول
∞  ∞ + 5 + R + 5+بود (شکل  .)3دندان مرکزی دندانهدار ،دندانهای
کناری کوچک و اندازه دندانهای حاشیهای کوچکتر از دندانهای
جانبی بود .همچنین ،میانگین نسبت طول صدف به طول سوهانک
در سه نمونه از این گونه  1/68است که نشاندهنده کوچک بودن
سوهانک نسبت به جثه نرمتن است (جدول .)3

شکل :4سطح شکمی ( )Aو سطح پشتی ( )Bگونه Trochus erithreus

شکل  :5تصویر میکروسکوپ الکترونی نگاره از سوهانک گونه Trochus

 .erithreusدندان مرکزی ( ،)Rدندان کناری ( ،)Lدندان حاشیهای ()M

گونه ) :Turbo radiatus (Gmelin, 1791این گونه متعلق به
شکل :2سطح شکمی ( )Aو سطح پشتی ( )Bگونه Trochus firmus

شکل  :3تصویر میکروسکوپ الکترونی نگاره از سوهانک گونه
 .Trochus firmusدندان مرکزی ( ،)Rکناری ( )Lو حاشیهای ()M
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باالخانواده  Trochoideaو خانواده  Turbinidaeو اندازه متوسط صدف
در این گونه تقریباً  49میلیمتر بود .صدف محکم و تخممرغی-مخروطی
شکل ،الگوی رنگی داخلی صدف سفید آمیخته با رنگ قهوهای و سبز
بود و رنگهای تیره غالب بودند .اپرکولوم در بخش داخلی تخت و
همراه با پنج پیچ و سطح خارجی صدف دارای تزئینات دانهدار و به
رنگ زیتونی بود (شکل  .)6سوهانک در این گونه از نوع تنیوگلوسان
بود که فرمول آن بهصورت  2+1+R+1+ 2میباشد (شکل  .)7نسبت
اندازه صدف به سوهانک در این گونه  1/97میباشد (جدول .)3

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل  :9تصویر میکروسکوپ الکترونی نگاره از سوهانک ریپیدوگلوسان در گونه
 .Lunella coronataدندان مرکزی ( ،)Rدندان کناری ( ،)Lدندان حاشیه ای ()M

شکل :6سطح شکمی ( )Aو سطح پشتی ( )Bگونه Turbo radiatus

جدول  : 3میانگین طول صدف و سوهانک و نسبت طول صدف به
سوهانک در گونه های ، Trochus erithreus ، Trochus firmus
 Turbo radiatusو Lunella coronata
طول سوهانک نسبت طول صدف
طول صدف
گونه
به طول سوهانک)
(میلیمتر)
(میلیمتر)
Trochus firmus
Trochus erithreus
Turbo radiatus
Lunella coronate

21/91 ± 2/1
26/7 ± 1/42
48/51 ± 0/52
24/27 ± 1/68

13 ± 1/36
13/37 ± 0/71
24/6 ± 1/72
19/76 ± 1/36

1/71 ± 0/35
1/99 ± 0/0
1/97 ± 0/12
1/23 ± 0/08

شکل  :7تصویر میکروسکوپ الکترونی نگاره از سوهانک تنیوگلوسان در گونه
 .Turbo radiatusدندان مرکزی ( ،)Rدندان کناری ( ،)Lدندان حاشیهای ()M

گونه ) :Lunella coronata (Gmelin, 1791این گونه متعلق به
باالخانواده  Trochoideaو خانواده  Turbinidaeاست .اندازه صدف در
این گونه در حدود  23تا  27میلیمتر ،رنگ آن قهوهای تیره یا قهوهای
متمایل به سبز بود .این گونه دارای ستونک کلفت و دو ردیف برآمدگی
کند و یکسان روی پیچ بدنی بود .همه پیچها طناب مارپیچی دندانهدار
داشته ،قله صدف در این گونهها تقریباً سخت بود .صدف سنگین،
ضخیم و کروی ،پیچه تخت و در تارک صدف یک سوراخ ریز دیده
میشد .ستونک بسیار ضخیم بود (شکل  .)8سوهانک در این گونه از
نوع ریپیدوگلوسان با فرمول ∞  4 :یا  5 :1:5یا  ∞:4میباشد (شکل
 .)9دندان مرکزی دندانهدار ،دندانهای جانبی کوچک و دندانهای
حاشیهای بزرگتر از دندان جانبی بودند .نسبت طول صدف به طول
سوهانک در این گونه  1/22میباشد (جدول .)3

شکل  :8سطح شکمی ( )Aو سطح پشتی ( )Bگونه Lunella coronata

بحث
در این مطالعه جمعآوری نمونهها در ایستگاههای جنگل حرا،
سنگ شکن ،ساحل صخرهای معدن خاک سرخ ،ساحل ماسهای معدن
خاک سرخ ،سنگ مرغان و الیروبی در فصل بهار  1394انجام گرفت
که گونههای بررسی شده تنها در ایستگاههای سنگ مرغان ،سنگ
شکن و الیروبی مشاهده شد .گونه  Trochus firmusدر ایستگاههای
سنگ شکن و سنگ مرغان جمعآوری و شناسایی شد .بررسی با
میکروسکوپ الکترونی نگاره نشان داد سوهانک در این گونه از نوع
ریپیدوگلوسان با فرمول ∞  ∞ + 5 + R + 5 +است که تعداد زیاد
دندان داللت بر رژیم غذایی گیاهخواری در این گونه دارد .همچنین،
نسبت طول صدف به طول سوهانک  1/68است که نشاندهنده کوچک
بودن سوهانک نسبت به جثه نرمتن است .نوع سوهانک تاکنون در
این گونه شناسایی و گزارش نشده است .گونه  Trochus erithreusدر
ایستگاههای سنگ شکن و سنگ مرغان جمعآوری شد .سوهانک در
این گونه از نوع ریپیدوگلوسان با فرمول ∞ ∞ :5:R:5:است که داللت
بر رژیم گیاهخواری دارد .همچنین ،میانگین نسبت طول صدف به
طول سوهانک  1/99بود که نشاندهنده کوچک بودن سوهانک نسبت
به جثه جانور است .عیسیپور ( )1392نیز نوع سوهانک را در این
گونه ریپیدوگلوسان معرفی کرد .بررسی با میکروسکوپ الکترونی نگاره
نشان داد علیرغم اینکه نوع سوهانک در دو گونه Trochus firmus
و  Trochus erithreusریپیدوگلوسان است و نسبت طول صدف به
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حسین و همکاران

تشخیص افتراقی  4گونه از خانوادههای  Trochidaeو  Turbinidaeدر مناطق بین کشندی....

سوهانک نیز تفاوت قابل مالحظهای ندارد ،ولی شکل دندانهای
مرکزی ،جانبی و حاشیه ای در دو گونه متفاوت است .گونه Lunella
 coronataدر ایستگاههای سنگ شکن ،سنگ مرغان و الیروبی یافت
شد .حضور این گونه در سواحل بین جزر و مدی جزیره قشم نیز
گزارش شده است ( Amini Yektaو همکاران2012a,b ،؛  Asgariو
همکاران .)2012 ،مطالعه حاضر نشان داد نوع سوهانک در این گونه
ریپیدوگلوسان با فرمول ∞ ∞ :5:R:5:است .در مطالعه عیسیپور
( )1392نیز سوهانک این گونه ریپیدوگلوسان گزارش شد .این گونه
رژیم غذایی گیاهخواری دارد و سوهانک دارای تعداد زیاد دندان است
که با این رژیم غذایی گیاهخواری بهخوبی سازش یافته است .گونه
 Turbo radiatusدر ایستگاههای سنگ شکن ،سنگ مرغان و الیروبی
یافت شد .سوهانک در این گونه تنیوگلوسان با فرمول 2+1+R+1+2
بود .تعداد دندانها در این گونه کاهش یافته و نشاندهنده رژیم
گوشتخواری در این نرمتن است .نسبت طول صدف به طول سوهانک
در این گونه  1/97بوده و نشاندهنده کوچک بودن سوهانک نسبت
به جثه جانور است .سوهانک در گونههای متعلق به یک جنس بهمیزان
زیادی بههم شباهت داشته و دارای فرمولهای یکسانی میباشند ،ولی
تفاوت در شکل دندان یا تعداد دندانهای موجود در دندانهای مرکزی،
کناری یا حاشیه ای است که این تفاوت به سهولت از روی تصاویر
میکروسکوپ الکترونی بهخوبی دیده میشود .در مطالعهای که توسط
 Meirellesو  )2003( Matthews-Casconانجام شد 14 ،گونه از
شکمپایان سواحل شمالشرقی برزیل مورد بررسی قرار گرفت ،در این
مطالعه ارتباط بین اندازه صدف و اندازه رادوال در این گونهها با رژیمهای
غذایی متفاوت و نوع رادوالی مختلف مورد بررسی قرار گرفت .در این
مطالعه نوع سوهانک در این گونهها ریپیدوگلوسان تشخیص داده شد
و ارتباط موثری بین اندازه صدف و اندازه رادوال در گونههای
،Fissurella rosea ،Collisella subrugosa ،Cerithium atratum
Tegula ،Pisania pusio ،Olivella minuta ،Neritina virginea
 viridulaو  Thais haemastomaو ارتباط غیرموثری در گونههای
Natica ،Nassarius vibex ،Littorina ziczac ،Littorina flava
 Pleuroploca aurantiaca ،marochiensisو  Pugilina morioمشاهده
شد Franklin .و همکاران ( )2007در مطالعهای به بررسی مورفولوژیکی
شکل دندان در سوهانک  22گونه از جنس  Conusدر سواحل هند
پرداختند .در این مطالعه هشت ساختار دندانی متفاوت در سوهانک
این گونهها بررسی شد که به دستهبندی گونهها کمک کرد.
 Kumbharو همکارانش ( )2012با استفاده از بررسی سوهانک ،گونه
جدید  Morula anaxaresرا در سواحل غربی هند گزارش کردند .در
این مطالعه با بررسی رادوال توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره برای
اولینبار گونه  Morula anaxaresرا در این منطقه گزارش کردند.
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ساختار سوهانک در گونههای با شباهت تغذیهای مشابه میباشد.
یک شکمپا به نوع خاصی از سوهانک برای استفاده مناسبتر و کارآمدتر
از منابع تغذیهای در دسترس نیاز دارد .با توجه به نتایج تحقیق حاضر،
رابطه تقریباً یکسانی بین نسبت طول صدف و طول سوهانک در گونههای
مورد مطالعه وجود داشت .بهواسطه همین ساختارهای خاص موجود
میتوان از سوهانک جهت شناسایی بهتر این موجودات استفاده کرد.

تشکر و قدردانی
نتایج تحقیق حاضر مربوط به پایاننامه کارشناسیارشد رشته
بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا
میباشد .از معاونت پژوهشی واحد ورامین-پیشوا و پرسنل آزمایشگاه
تحقیقاتی دانشکده علوم و فنون دریایی انشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران شمال قدردانی میگردد.
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